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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ 

 

 

 

 

 

 

 

                                          MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ  

Ücretsiz 

 

 

 

 

 

 

Eğitmen  : Dr. Öğr. Üyesi Beyhan ÖZGÜR 

Eğitim Tarihi  : 04.04.2022-27.05.2022 

Eğitim Süresi  : 8 Hafta (16 Saat) 

Eğitim Saati  : 13:00-16:00 ; 20:20-22:00  Salı 

Eğitim Yeri : Gençlik ve Spor Merkezi Kapalı Yüzme Havuzu 

Katılımcı Sayısı : 5-35 Kişi 

Hedef Kitlesi : Temel seviyede yüzme eğitimi almak isteyen her yaş grubunda kişi 

katılabilir. 

İrtibat Telefon : 482 213 40 02 / Dâhili: 1734   

E-posta  : mausem@artuklu.edu.tr 

 

Ön Kayıt Son Başvuru Tarihi : Program süresince başvurular alınmaya devam 

edilecektir, sürekli açık bir ilandır.  

Eğitim Katılım Ücreti  : Ücretsiz 

 

Ücretsiz 

 

mailto:mausem@artuklu.edu.tr
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Amaç     

Su korkusunu yenmek, nefes alış verişi ve kabaca serbest ve sırtüstü stillerini öğrenmek, suya 

atlayıp sudan tekrar çıkmayı öğrenmek. 

 

Programın İçeriği 

Havuz kenarı ayak vuruşu ve suya alıştırma; Su altında nefes egzersizleri; Duvara tutunarak 

ayak vuruşları ve nefes egzersizleri; Tahtalı ayak vuruşu ve suya atlama; Tahtalı ayak ve nefes 

çalışması; Sosis bağlanıp su üzerinde serbest kalma teknikleri; Sırt üstü hoca destekli durma 

Tahtayla sırt üstü ilerleme; Sırt üstü kol tekniğiyle yüzme; Su üzerinde kısa mesafe gitme 

tekniği; Atlama tekniği ve su üstünde kalma; Balıklama atlayıp serbest kol çalışması; Serbest 

kol ve nefes çalışması; Serbest stilde yüzme tekniği; Sırt üstü stilde yüzme tekniği 

 

Eğitim Materyali  : Mayo, Havuz Gözlük, Bone 

 

Ölçme ve Değerlendirme : Genel amaç doğrultusunda yapılacak olan uygulamalar 

 

Programa katılmak isteyen katılımcıların online kayıt formunu doldurarak ön kayıt 

yaptırmaları gerekmektedir. 

 

*Kişilerin mayo, bone, gözlük, terlik ve havlularını beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.  

 

*Eğitim programına katılmak isteyen 7 ve 13 yaş çocukları için, ailelerin onay durumu gerekli 

ve zorunludur! 

 

*Çocuklar ailelerin gözetiminde eğitimin gerçekleşeceği fiziki mekana getirilmelidir. MAUSEM 

çocukların transferinde sorumluluk üstlenmemektedir. 

 

*Kurs programına; talep durumuna göre her dönem periyotlar halinde devam edilecektir.  

 

Kesin Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler:  

 MAÜSEM Kursiyer Başvuru Formu ( https://bit.ly/mausemkursiyerbaşvuruformu ) 

 

Kesin kayıt için gereken belgeleri ön kayıt son gün tarihini takiben 3. gün sonuna kadar 

mausem@artuklu.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. 

 

Kurs programı sonunda, %80 devam şartını sağlayan katılımcılara “MAUSEM Katılım 

Belgesi” verilecektir.  

 

Ön Kayıt Formu İçin Tıklayınız…  

https://forms.gle/XDkxAG7iyAoJr6YJ6
https://bit.ly/mausemkursiyerbaşvuruformu
mailto:mausem@artuklu.edu.tr
https://forms.gle/179uDjsGFU1LRp1h8

